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A cultura e as entidades sen ánimo de lucro

As entidades sen ánimo de lucro son corporacións movidas polo interese 
colectivo. Posúen unha alta consideración dentro do chamado terceiro sector. 
Configúranse como un valioso espazo para a acción social e son, así mesmo, 
un vehículo de participación da sociedade a través de actividades de interese 
colectivo, converténdose deste xeito en entidades colaboradoras da 
Administración Pública.

Entre os obxectivos das administracións públicas (autonómicas, provinciais 
ou locais) deberían incluírse dúas premisas fundamentais: por unha banda, 
incentivar a participación cidadá neste tipo de entidades para acadar unha 
óptima confluencia entre o ámbito civil e o público, o que constituiría un bo 
xeito de acadar obxectivos beneficiosos para o conxunto da sociedade e, en
segundo lugar, as administracións deberían responsabilizarse de cara á
cidadanía de velar e garantir escrupulosamente o cumprimento dos fins para 
os que se crearon estas entidades. O correcto desenvolvemento deste sector 
favorecerá de forma indiscutible a comunicación, o coñecemento e o 
recoñecemento mutuo entre o terceiro sector ou sociedade civil e as 
administracións públicas.

As entidades sen ánimo de lucro dende unha óptica económica pódense 
englobar na denominada economía social, un concepto de crecente relevancia 
no ámbito español e europeo, revalidado legalmente mediante a aprobación 
da Lei 5/2011, do 29 de marzo, de Economía Social. 

Forman parte da economía social as cooperativas, as mutualidades, as 
fundacións e as asociacións que leven a cabo actividade económica, as 
sociedades laborais, as empresas de inserción, os centros especiais de 
emprego, entre outras. Tamén forman parte da economía social aquelas 
entidades que realicen actividade económica e empresarial, cuxas regras de 
funcionamento respondan aos principios enumerados anteriormente.

As asociacións empezan a crearse en Galicia a partir de 1964, ao abeiro da 
Lei 191/1964 e sobre todo a partir de 1978, coa promulgación da Constitución 
Española e o recoñecemento do dereito de asociación, posteriormente
regulado na Lei Orgánica 1/2002, do Dereito de Asociación. O regulamento 
das fundacións correspóndese coa etapa autonómica (Lei 7/1983, do 22 de 
xuño, do Réxime das Fundacións de Interese Galego).

Os principios das entidades sen ánimo de lucro son:

a) Primacía das persoas e do fin social sobre o capital.

b) Aplicación dos resultados obtidos da actividade económica ao fin 
social obxecto da entidade. 
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c) Promoción da solidariedade interna e coa sociedade. Compromiso co desenvolvemento 
local, a igualdade de oportunidades para todos.

d) Independencia respecto dos poderes públicos.

Este documento de traballo ciméntase sobre tres piares informativos fundamentais que 
permiten achegarse á realidade das entidades sen ánimo de lucro en Galicia: o grao de 
asociacionismo na sociedade galega, a recompilación de datos estatísticos básicos sobre as 
entidades asociativas sen ánimo de lucro e as diferentes vías de financiamento destas. Cómpre 
salientar as dificultades metodolóxicas que supón detectar estas fontes económicas. No caso 
deste traballo, só se teñen en conta aquelas que contan con publicidade e poden ser consultadas 
nalgún rexistro ou boletín. Para a súa realización utilizáronse as seguintes fontes:

- Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da 
Xunta de Galicia.

- Rexistro de Asociacións. Xunta de Galicia.

- Rexistro de Convenios. Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza.

- Boletíns oficiais das provincias (BOP).

- Diario Oficial de Galicia (DOG).

- Instituto Galego de Estatística. Contas económicas de Galicia. Base 2008.

- European Social Survey (ESS).

A magnitude do sector1 das entidades sen ánimo de lucro en España comprende unhas 317.411 
asociacións das que 151.725 se consideran activas e 11.239 fundacións, 8.073 activas. Galicia 
achega aproximadamente o 9,9% das asociacións e un 4,6% das fundacións. 

Asociacionismo en Galicia

O asociacionismo, entendido como unha iniciativa social que conduce ao compromiso e á 
participación cidadá coa realización de actividades beneficiosas para a colectividade, é 
considerado como un valor positivo e en alza nas sociedades máis desenvolvidas. Para analizar 
o grao de asociacionismo da poboación galega consultouse a Enquisa Social Europea, una 
enquisa trasnacional de carácter bianual que se ven realizando dende o ano 2001 e que en 
España a leva a cabo a Universitat Pompeu Fabra.

Os datos para a comunidade galega non poden ser máis positivos. Un 23,6% das persoas en 
Galicia participa ou colabora nalgún tipo de asociación ou organización, un índice porcentual 
que coloca aos galegos por riba da media estatal e europea. Tal e como se constata nas 
seguintes gráficas, este grao de implicación social fai que Galicia estea ao nivel de países 
como Holanda ou Dinamarca e por riba doutros como Bélxica, Suíza, Francia ou Reino Unido.

                                                           
1CIRIEC-España, Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social 
y Cooperativa (2010): La Economía Social en España en el año 2008.
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Porcentaxe de persoas que declararon colaborar nos últimos 12 meses con algún tipo de 
asociación ou organización (2002-2012) 

 

Fonte: ESS. European Social Survey

Ao realizar a comparativa temporal, vese como entre 2002 e 2012 os galegos dobraron a súa 
cota de colaboración en asociacións ou organizacións, pasando dun 12% a un 24%, máis do
que sucede no total España (dun 14,6% a un 22%). Pola contra, tanto no conxunto dos países 
da Unión Europea, como nos que forman parte deste estudo da ESS descende este tipo de 
participación ata 2 puntos porcentuais (do 16,6% ao 15% e do 14,9% ao 13% 
respectivamente). Este descenso explícase pola inclusión de novos países nos citados grupos.
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Porcentaxe de persoas que declararon colaborar nos últimos 12 meses para algún tipo de 
asociación ou organización (2002-2012)

Fonte: European Social Survey

As fundacións

Iniciamos a análise das entidades sen ánimo de lucro co estudo das fundacións. A 1 de 
novembro de 2014 existen un total de 570 fundacións en Galicia, das que 157 son culturais
(27,5%). Esta cifra representa unha media de 20,6 fundacións por 100.000 habitantes. Se se 
observa a evolución temporal das fundacións en Galicia, obtéñense os seguintes resultados:

Número de fundacións
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Número de fundacións 489 511 524 539 551 563 570
Fonte: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da 
Xunta de Galicia

*Ata 1 de novembro

Cómpre salientar que no período entre 19832 e 20023 se crearon 292 fundacións, o que supón 
un 56% do total das fundacións existentes.

Número de fundacións por tipo e ano de creación

Fonte: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da 
Xunta de Galicia

                                                           
2 Ano de aprobación da Lei 7/1983, do 22 de xuño, de Réxime das Fundacións de Interese Galego.
3 Ano de aprobación Lei 50/2002, do 26 de decembro, de Fundacións (estatal).
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Se se observa a evolución do número de fundacións que se crearon entre 1983 e 2010, o que 
supón un 90% do total das fundacións que existen en Galicia, cómpre salientar que neste 
período se crearon unha media de 17,3 fundacións por ano. En 1984, 1987, 1988 e 2011 
creáronse máis fundacións culturais que de calquera outro tipo. En 1999 e 2001 creáronse o
maior número de fundacións por ano (35) en Galicia.

Esta tendencia ao crecemento no número de fundacións en Galicia nos últimos anos é similar
no conxunto de España e mesmo na Unión Europea, de acordo cun estudo feito sobre 
fundacións polo Centro Europeo de Fundacións. Así, segundo este informe publicado en maio 
de 2008, en 9 países da UE entre os que se atopa España, o 43% das fundacións existentes 
creáronse nos últimos 10 anos. O caso máis salientable é o de Alemaña, onde se crearon 6.574 
no período 1994-2004, case o dobre das creadas en España. Outro dato interesante é que as 
áreas de competencia máis demandadas son as de arte e cultura, seguidas das asistenciais (en 
Alemaña), educativas (en Eslovaquia) e científicas (15% en España).

Ese universo de fundacións está repartido, de forma desigual, en oito protectorados4

diferentes. A táboa seguinte ofrece un resumo da distribución das fundacións galegas segundo 
o protectorado ao que se atopan adscritas.

Fundacións de interese galego segundo protectorado de adscrición e tipo

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (culturais) 157
Traballo e Benestar (asistenciais) 91
Economía e Industria 70
Medio Rural e do Mar 59
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (educativas) 55
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 47
Sanidade 43
Traballo e Benestar (laborais) 42
Facenda 3
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 3
Total 570

Fonte: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da 
Xunta de Galicia

Tal e como se pode observar, o maior número de fundacións son de tipo cultural.

Por provincias, A Coruña é a que ten o maior número de fundacións (270), seguida de 
Pontevedra (158), Ourense (73) e finalmente Lugo (68). No que a concellos se refire, nun total 
de 126 concellos existe algunha fundación. Isto supón un 40% do total dos concellos de 
Galicia. As grandes cidades son as que concentran o maior número de fundacións. Así, 
pódense observar os seguintes datos:

                                                           
4 Os protectorados coinciden coas consellerías que hai en cada goberno, polo que o seu número é variable. 
Dada a súa diferenza e número, distínguense aquelas que pese a compartir protectorado teñen fins 
diferenciados.
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Fundacións nas cidade galegas

Total Culturais
Santiago de Compostela 114 29,8%
Vigo 83 33,7%
A Coruña 79 16,5%
Ourense 31 22,6%
Lugo 30 10,0%
Pontevedra 17 41,2%
Ferrol 13 15,4%
Total 570 27,5%

Fonte: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da 
Xunta de Galicia

A distribución das fundacións culturais segundo o seu número e municipio é a que segue:

Distribución municipal das fundacións culturais segundo o seu número

Menor concentración Maior concentración

Fonte: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da 
Xunta de Galicia

Na maioría dos concellos galegos non hai radicada ningunha fundación cultural. Dos 52 
concellos que albergan algunha entidade deste tipo, 35 teñen unha unicamente. Santiago de 
Compostela (34), Vigo (28), A Coruña (13), Pontevedra (7) e Ourense (7) son os concellos nos 
que hai máis fundacións culturais. Séguenlle os municipios de Padrón, Betanzos, Ponteareas e 
Lugo con tres fundacións cada un.

Se se ten en conta o indicador de fundacións por 100.000 habitantes destacan no mapa inferior
aqueles concellos con poucos habitantes e unha única fundación, como Mondariz-Balneario, O
Bolo, Pedrafita do Cebreiro, Cortegada, Cenlle, O Irixo e Bande. De acordo con esta análise, o 
único concello urbano cunha concentración importante de fundacións segundo o seu número 
de habitantes é Santiago de Compostela.
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Distribución municipal das fundacións culturais por 100.000 habitantes

Menor concentración Maior concentración

Fonte: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da 
Xunta de Galicia

A Asociación Española de Fundaciones5 elabora un censo estimativo de fundacións activas 
efectivas a partir do propio censo da asociación e datos proporcionados polos protectorados. 
Segundo esta fonte os resultados serían os seguintes:

Indicadores das fundacións activas efectivas en Galicia
2010 2011 2012

Número de fundacións 477 485 461
Número de fundacións por 100.000 habitantes 17 17 17
Beneficiarios netos 997.538 1.302.590 1.282.768

Fonte: Asociación Española de Fundaciones

Como se pode ver, pese as aparentes inconsistencias que ofrece este resultado, é moi 
interesante salientar que en termos absolutos descendeu o número de fundacións activas 
mentres que aumentou o número de beneficiarios, principalmente polas necesidades sociais 
derivadas da crise económica.

As asociacións

A continuación exponse a información relacionada coas asociacións en Galicia. Segundo os 
datos do rexistro de asociacións da Xunta de Galicia, a 31 de decembro de 2013 había 31.716 
asociacións, 1,1 por cada 100 habitantes. Destas, o 15,6% son de ámbito central, é dicir, 
abranguen a totalidade do territorio galego e o 84,2% son de ámbito provincial. As asociacións 
culturais son 9.910, supoñen o 31,2% do total e constitúen o maior grupo segundo o seu 
obxecto. Dentro das centrais o 44,8% son culturais, o que quere dicir que, en xeral, as 

                                                           
5 Instituto de Análisis Estratégico de Fundaciones (2014): El Sector Fundacional en España: Atributos 
fundamentales (2008-2012). Segundo informe.
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asociacións culturais tenden a ter un ámbito maior ca o provincial en proporción. A 
distribución por provincias é a que segue:

Asociacións por provincia e tipo

Fonte: Rexistro de Asociacións. Xunta de Galicia

Despois das culturais as asociacións máis numerosas son, por esta orde, as asociacións de 
veciños (16,4%), as xuvenís (5,8%), as de pais e nais de alumnos (5,6%), as deportivas (3,7%), 
as recreativas (2,2%), as de mulleres (2,1%), as asistenciais (1,9%), as profesionais (1,3%), as 
ecoloxistas (1,3%) e as peñas de fútbol (1%).

Na análise da evolución temporal das asociacións galegas, tal e como se pode ver na seguinte 
gráfica, compróbase que estas experimentaron un crecemento constante dende a década dos 
sesenta, para ir aumentado de xeito máis significativo a finais da década dos oitenta e nos 
noventa. Con todo, a suba do número destas entidades acentuouse notablemente en 2004 e 
2008, como se aprecia na táboa que vai a continuación. 

Asociacións galegas por ano de creación e tipo

Fonte: Rexistro de Asociacións. Xunta de Galicia

Os anos 2004 e 2008 son os que marcan a situación máis álxida no que se refire á inscrición de
asociacións, aínda que de xeito distinto cando se trata do total das asociación ou das
especificamente culturais. Como se observa na seguinte táboa, en 2004 creáronse 545 
asociacións culturais dun total de 1.294 entidades, é dicir un 42,1% eran culturais. En 2008 
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rexístrase o maior número de asociacións dos últimos 50 anos, 1.479, pero a porcentaxe das 
culturais é inferior, un 33,5%. Xa na actualidade, en 2013, se inscribiron 941 asociacións das 
que 362 son de tipo cultural, un 38,5% do total.

Evolución do número de novas asociacións culturais galegas nos últimos trece anos
Ano Total Culturais
2000 1.019 421
2001 965 364
2002 940 432
2003 924 391
2004 1.294 545
2005 1.049 438
2006 874 359
2007 1.010 419
2008 1.479 496
2009 1.145 448
2010 1.127 448
2011 1.224 441
2012 1.031 382
2013 941 362

Fonte: Rexistro de Asociacións. Xunta de Galicia

Dentro das asociacións culturais, obsérvase a seguinte varianza:

Asociacións culturais segundo o seu obxecto social. Ano 2013
Porcentaxe

Cultural (xenérica) 78,9%
Cultural / recreativa 8,9%
Música, baile 7,6%
Cultural / deportiva 2,1%
Teatro 1,4%
Animación sociocultural 0,6%
Artística 0,2%
Patrimonio 0,2%

Fonte: Rexistro de Asociacións. Xunta de Galicia

Como se pode ver, as asociacións culturais xenéricas son as máis numerosas. De entre aquelas 
que teñen un fin específico constitúen o maior grupo as musicais e de baile seguidas das de 
teatro.

No estudo da distribución xeográfica das asociacións culturais galegas, constátase que entre as
cidades de Vigo, Ourense, Lugo, Pontevedra e A Coruña reúnen mais de 1.600 asociacións, 
sendo Vigo a que destaca de xeito sobranceiro con case 500, aínda que ningunha baixa das 
200. Ningunha das outras dúas cidades galegas, Santiago de Compostela e Ferrol, chegan ás 
100 asociacións culturais.

Como se aprecia no seguinte mapa, os concellos que conforman a zona costeira de Pontevedra 
son os que acollen un maior número de asociacións, xunto cos da área de influencia da cidade 
da Coruña, mentres que os municipios interior de Ourense e Lugo amosan ter menos. Os 
concellos de menos de 50.000 habitantes con máis asociacións culturais son Ponteareas (105),
Vilagarcía de Arousa (92), A Estrada (89), Marín (85) Cangas (78), Moaña (74), Redondela 
(66), Lalín (64) e Tomiño (56).
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Distribución municipal das asociacións culturais segundo o seu número

Menor concentración Maior concentración

Fonte: Rexistro de Asociacións. Xunta de Galicia

A distribución proporcional amosa que algúns concellos pequenos chegan a ter unha 
proporción de 10 ou máis asociacións por cada 1.000 habitantes. Case todos son da provincia 
de Ourense. Son os casos de Bande, Manzaneda, Castro Caldelas, A Pobra de Trives, Santiso,
Castrelo do Val, A Gudiña e Xunqueira de Ambía.

Distribución municipal das asociacións culturais por 1.000 habitantes

Menor concentración Maior concentración

Fonte: Rexistro de Asociacións. Xunta de Galicia
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Conxuntura macroeconómica das entidades sen ánimo de lucro en Galicia

O sistema europeo de contas nacionais e rexionais (SEC-1995) inclúe cinco sectores que 
configuran a economía: as sociedades non financeiras, as institucións financeiras, as 
administracións públicas, os fogares e as institucións sen ánimo de lucro ao servizo dos 
fogares. A inclusión das asociacións, as fundacións e outros axentes da economía social dentro
deste sistema da conta da súa relevancia económica.

Os seus recursos principais, ademais das vendas ocasionais, proceden de contribucións 
voluntarias en efectivo ou en especie efectuadas polos fogares en calidade de consumidores, de 
pagos das administracións públicas e de rendas da propiedade.

Dende o punto de vista da demanda, as institucións sen fins de lucro ao servizo das familias 
(ISFLSF) achegan un 1,2% do PIB galego, o que supuxo máis de 650 millóns de euros en 
2012.

Evolución do PIB e do gasto das institucións sen fins de lucro ao servizo das familias
(ISFLSF)

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2008

A evolución nos últimos anos amosa un crecemento da achega por mor dunhas taxas de 
variación máis positivas e máis estables no quinquenio estudado.

Evolución da achega porcentual ao PIB do gasto das ISFLSF

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2008. Os datos de 2011 e 2012 son 
provisionais
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Dende o punto de vista do emprego as actividades asociativas tiñan 6.837 asalariados en 
outubro de 2014 en Galicia, o cal supón un 0,75% do total do emprego. A evolución amosa 
una tendencia á baixa nos últimos anos, algo peor que o conxunto do emprego.

Afiliacións á Seguridade Social

,
Fonte: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

A isto habería que engadir o traballo de voluntariado. Segundo a Dirección Xeral de 
Xuventude e Voluntariado, as entidades inscritas no Rexistro de Entidades de Acción 
Voluntaria declaran que contan con máis de 37.000 voluntarios e voluntarias no seu 
conxunto6.

Financiamento público das entidades sen ánimo de lucro de carácter cultural

As fontes de ingresos das entidades sen ánimo de lucro son diversas e comprenden, polo 
menos, as seguintes:

1.Fontes propias (cotas de socios, de simpatizantes ou socios colaboradores, cotas de 
usuarios, servizos a socios e achegados, recadacións e actividades económicas).

2.Fontes alleas que poden ser públicas (subvencións, convenios de colaboración e 
prestacións de servizos) e privadas (doazóns, patrocinios e organización de eventos, 
principalmente).

Na seguinte táboa obsérvase a variabilidade das contías que a Xunta de Galicia e as 
deputacións provinciais conceden anualmente ás entidades sen ánimo de lucro.

                                                           
6 Consulta de 14 de novembro de 2014
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Cantidade concedida ás entidades sen ánimo de lucro de carácter cultural pola Xunta e 
as deputacións provinciais

2008 2009 2010 2011 2012 2013
5.868.961 € 5.970.336 € 5.330.211 € 3.527.771 € 3.712.176 € 2.224.353 €

Fonte: Xunta de Galicia e BOP

Obsérvase unha clara tendencia descendente  cun recorte do 62% entre 2009 e 2013.

Comparativamente, o gasto que supoñen estas axudas ten as seguintes proporcións respecto da 
evolución dos orzamentos da Xunta de Galicia por programas adscritos a cultura: 

Evolución da relación entre orzamento de cultura e cantidade das axudas concedidas ás 
entidades sen ánimo de lucro por parte da Xunta de Galicia

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Orzamento 142.685.986 € 137.408.031 € 119.954.672 € 82.090.797 € 80.974.907 € 61.341.059 €
Axudas para ISLFSF 3.233.459 € 2.002.565 € 2.492.789 € 436.878 € 1.123.958 € 808.270 €
Porcentaxe 2,27% 1,46% 2,08% 0,53% 1,39% 1,32%
Fonte: Xunta de Galicia

Para interpretar a seguinte táboa o aconsellable é establecer unha comparativa entre os anos 
2008 e 2010, dada a excepcionalidade dos datos do exercicio 20117. Como se observa, a
porcentaxe do orzamento destinado pola Xunta de Galicia ao ámbito cultural cae 
progresivamente respecto do orzamento total e con algo menos de intensidade respecto do  
programa concreto de ‘Fomento de actividades culturais’. 

Relación entre o orzamento cultural da Xunta de Galicia e as axudas ás Institucións sen 
fins de lucro ao servizo das familias

                                                           
7 Non se dispón dos datos correspondentes a 2011, por mor da anulación da convocatoria de axudas para 
as entidades sen ánimo de lucro ese ano.
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos publicados pola Xunta de Galicia.
O reparto das axudas económicas da Xunta de Galicia entre as entidades sen ánimo de lucro é
practicamente idéntico entre asociacións, fundación e outras, un terzo do total para cada 
colectivo, tal e como se ve na gráfica seguinte.

Axudas ás entidades sen ánimo de lucro, segundo tipo de entidade receptora. Ano 2013

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos publicados pola Xunta de Galicia

En canto ao número de axudas concedidas, a derrogación das ordes de subvencións da 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en 2011 inciden drasticamente á 
baixa no número de entidades perceptoras, elevando así a media que reciben nese exercicio 
estas entidades.

Número de axudas e cantidades concedidas ás entidades sen ánimo de lucro. Serie 
temporal

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Número de axudas 581 526 274 10 178 152
Cantidades concedidas 3.233.459 € 2.002.565 € 2.492.789 € 436.878 € 1.123.958 € 808.270 €
Media por entidade 5.565 € 3.807 € 9.098 € 43.688 € 6.314 € 5.318 €
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos publicados pola Xunta de Galicia

No que respecta ás deputacións os resultados son os seguintes:

Evolución da relación entre orzamento de cultura e cantidade das axudas concedidas ás 
entidades sen ánimo de lucro por parte das deputacións galegas

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Orzamento 77.932.933 82.471.338 42.836.265 39.411.798 32.132.000 31.716.836
Axudas para ISLFSF 2.635.502 3.967.771 2.837.422 3.090.893 2.588.218 1.416.083
Porcentaxe 3,38% 4,81% 6,62% 7,84% 8,05% 4,46%

Fonte: elaboración propia a partir de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.n 
Presupuestarios de las entidades locales e BOP

Como se aprecia, as proporcións son bastante maiores que as destinadas por parte da Xunta de 
Galicia, pero a evolución é moi irregular.
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Nas tres seccións seguintes analízanse as contías de xeito específico. En primeiro lugar, as 
contías concedidas en convocatorias públicas en concorrencia competitiva pola Xunta de
Galicia seguidas dos reintegros efectuados a través da sinatura de convenios entre esta 
administración e as entidades que se están a estudar. Por último, analízanse as subvencións 
outorgadas polas deputacións galegas.

Subvencións (convocatorias de axudas en concorrencia competitiva)

No ámbito autonómico, as subvencións públicas a asociacións e entidades sen ánimo de lucro 
do ámbito cultural están convocadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, case sempre con carácter anual. En xeral, pódese dicir que hai catro 
convocatorias fixas de axudas e subvencións da Consellería de Educación, Cultura e 
Ordenación Universitaria, así como da AGADIC ( Axencia Galega das Industrias Culturais, 
adscrita á devandita consellería) dirixidas a asociacións, fundacións e entidades sen ánimo de 
lucro. 

A seguinte táboa compila os datos referentes ao número de axudas concedidas pola 
Administración Pública a este tipo de entidades, orzamento proposto e cantidade real 
concedida. Como se pode observar, 2009 é o ano no que as entidades sen ánimo de lucro 
reciben a maior contía en axudas, case 1,3 millóns de euros,  acadando o 46,2% do 
orzamentado. 2008 tamén foi un ano próspero no tocante a este tipo de subvencións, case 1,2 
millóns de euros, que ademais supuxeron o cumprimento do 78,6% do orzamento. Ambos os 
dous exercicios foron os que maior número de axudas proporcionaron.

Número de axudas, orzamento e cantidade real concedida (euros) ás entidades sen ánimo 
de lucro. Serie temporal

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Número de axudas 530 505 236 - 151 132
Orzamento 1.508.560 € 2.745.249 € 860.000 € 350.000 € 720.000 € 750.000 €
Cantidade concedida 1.185.361 € 1.267.398 € 849.989 € - 462.625 € 470.270 €

Fonte: Elaboración propia a partir do DOG

A continuación preséntanse graficamente os datos de orzamentos e a desviación relacionada 
coa cantidade real concedida pola Administración Pública ás entidades sen ánimo de lucro.

O orzamento para as convocatorias de axudas é o seguinte:

Orzamento das convocatorias de axudas a entidades sen ánimo de lucro. Serie temporal
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Fonte: Elaboración propia a partir do DOG

Na gráfica anterior chama poderosamente a atención o aumento dos orzamentos para as 
convocatorias de axudas a entidades sen ánimo de lucro no ano 2009. O feito que explica este 
ascenso está relacionado coa inclusión dunha convocatoria máis de axudas que non se 
contempla nas outras anualidades. 

Por outra banda, no que atinxe ao número de axudas concedidas, pódese observar na seguinte 
táboa que, como se mencionou anteriormente, nos anos 2008 e 2009 concedéronse máis de 
500 axudas ou subvencións por exercicio, para reducirse practicamente á metade en 2010.

Número de axudas concedidas á entidades sen ánimo de lucro. Serie temporal

Fonte: Elaboración propia a partir do DOG
* anulación da convocatoria 

Na táboa seguinte constátase a desviación entre os orzamentos previstos e as axudas reais 
concedidas, significativamente inferiores. O grao de cumprimento oscila entre o 98,8% de 
2010 ao 46,2% de 2009. Igual que en resultados anteriores, o feito de que se anulara a 
convocatoria de 2011 distorsiona os resultados dese ano.

Desviación do orzamento da Xunta de Galicia respecto ás axudas concedidas a entidades 
sen ánimo de lucro. Serie temporal

1.508.560 €

2.745.249 €

860.000 €

350.000 €

720.000 € 750.000 €

0 €

500.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

2.500.000 €

3.000.000 €

2008 2009 2010 2011 2012 2013

0

100

200

300

400

500

600

2008 2009 2010 2011* 2012 2013



A CULTURA E AS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 

 

DATOS & 
INFORMES 

 

CONSELLO 
DA CULTURA 

GALEGA 
 

17 

Fonte: Elaboración propia a partir do DOG

Na seguinte táboa pódese observar que as cantidades máximas concedidas para unha soa 
axuda roldan os 34.000 € en 2008 e 2009, pero baixan ata os 26.604 € en 2010. As cantidades 
mínimas concedidas oscilan entre os 40 € de 2008 e os 150 € de 2013.

Cantidades concedidas mediante convocatoria de axudas a entidades sen ánimo de lucro
(en euros)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cantidade global concedida 1.185.361 1.267.398 849.989 - 462.625 470.270
Cantidade máxima concedida 34.000 34.250 27.543 - 26.604 44.155
Cantidade mínima concedida 40 48 146 - 37 150

Fonte: Elaboración propia a partir do DOG

Cantidades medias concedidas mediante convocatoria de axudas a entidades sen ánimo 
de lucro pola Xunta de Galicia. 2008-2013

Fonte: Elaboración propia a partir do DOG

Pese a que as contías globais son inferiores en 2010, 2012 e 2013, as contías medias son máis 
altas xusto nestes tres exercicios, nos que superan os 3.000 euros de media. Todo parece 
indicar que estas cantidades reflicten un criterio que prima unha certa concentración das 
axudas en menos beneficiarios.

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 €
500 €

1.000 €
1.500 €
2.000 €
2.500 €
3.000 €
3.500 €
4.000 €

2008 2009 2010 2011 2012 2013



A CULTURA E AS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 

 

DATOS & 
INFORMES 

 

CONSELLO 
DA CULTURA 

GALEGA 
 

18 

Outras cuestións levadas a análise neste documento de traballo teñen que ver, por unha banda, 
coa contía das axudas concedidas segundo o obxecto ou destino destas e, por outra, con tipo de 
entidade beneficiaria. 

En canto ao obxecto da axuda, as maiores cantidades, como se observa na gráfica seguinte,
van destinadas á realización de actividades culturais concretas, ámbito que absorbe máis da 
cuarta parte destas. O 20% diríxese a tarefas de equipamento e mellora de locais, seguido do 
importe consignado ás industrias culturais que queda nun 16%. As que recibiron menos 
cantidade de diñeiro son as destinadas á recuperación da memoria histórica.

Porcentaxe da contía de axudas concedidas pola Xunta de Galicia ás entidades sen ánimo 
de lucro segundo obxecto destas. 2008-2013

Fonte: Elaboración propia a partir do DOG

A continuación, preséntase o reparto das contías desembolsadas pola Xunta de Galicia 
segundo o tipo de entidade beneficiaria. Como se observa, entre as asociacións, as fundacións, 
e as entidades sen ánimo de lucro en xeral, absorben un 89% da cantidade total das axudas.
Aínda así, hai que resaltar que son as asociacións as que máis cantidade reciben, un 35%. 

Porcentaxe das contías das axudas concedidas pola Xunta de Galicia segundo entidade 
beneficiaria. 2008-2013
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Fonte: Elaboración propia a partir do DOG

Convenios de colaboración entre a Xunta de Galicia e as entidades galegas sen ánimo de 
lucro

Segundo a Xunta de Galicia, esta pode asinar convenios de colaboración, coordinación, 
execución ou instrumentos xurídicos asimilables con outras administracións e entidades 
públicas e privadas no ámbito das súas respectivas competencias.

A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a través da Dirección Xeral 
de Relacións Institucionais e Parlamentarias, ten asumida a competencia para xestionar o 
rexistro dos convenios que asinen a Xunta de Galicia, os organismos autónomos e os entes de 
dereito público vinculados ou dependentes dela. Este rexistro regúlase polo Decreto 126/2006, 
do 20 de xullo (DOG nº 149, do 3 de agosto de 2005) e pola Lei 4/2006, do 30 de xuño, de 
Transparencia e de Boas Prácticas na Administración Pública Galega (DOG nº 136, do 14 de 
xullo), modificada pola disposición derradeira quinta da Lei 15/2010, do 28 de decembro, de 
Medidas Fiscais e Administrativas (DOG nº 250, do 30 de decembro), e pretende ser un 
elemento de mellora dos mecanismos de transparencia e publicidade das actuacións da Xunta 
de Galicia. 

Nos últimos seis anos a Xunta de Galicia asinou 167 convenios coas entidades sen ánimo de 
lucro. A evolución preséntase de xeito irregular. Un 30,5% destes convenios leváronse a cabo 
en 2008, e descenderon case á metade no 2009. Tras o remonte de 2010, as colaboracións 
entre a Xunta e estas entidades descende en 2011, coa sinatura de tan só 10 convenios. Os 
últimos dous anos de estudo amosan certa estabilidade e sitúanse a niveis de 2009. A seguinte 
gráfica amosa a tendencia evolutiva destes últimos seis anos.

Evolución do número de convenios asinados entre a  Xunta de Galicia e entidades 
privadas sen ánimo de lucro na área de cultura. 2008-2013
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Fonte: Rexistro de Convenios. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia

Dos 167 convenios que a Xunta de Galicia asinou coas entidades sen ánimo de lucro, case un 
50% tivo como beneficiario as fundacións. As asociacións, cun 27% ocuparían o segundo 
posto seguido das federacións. Como se observa na seguinte gráfica entre as fundacións e as 
asociacións aglutinas o 73% deste convenios.

Convenio asinados coa Xunta de Galicia na área de cultura segundo a personalidade 
xurídica da entidade privada sen ánimo de lucro

Fonte: Rexistro de Convenios. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia

A distribución por departamentos do número de convenios asinados pola Xunta de Galicia
coas entidades sen ánimo de lucro de carácter cultural céntrase na súa meirande parte na
Consellería de Cultura (2008-2009, Cultura e Deporte; 2009-2012 Cultura e Turismo; 2012-
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actualidade, Cultura, Educación e Ordenación Universitaria) copando o 70,1% do total. A isto 
hai que engadir a achega das entidades adscritas ao departamento de Cultura como son a 
Axencia Galega das Industrias Culturais, AGADIC,  (ata abril de 2008 Instituto Galego de 
Artes Escénicas e Musicais, IGAEM) e Fundación Cidade da Cultura, que suman entre ambas 
as dúas un 7,2% . Con todo, é destacable o feito de que outros departamentos da Xunta de 
Galicia non vinculados ao ámbito cultural acadan no seu conxunto un 22,8%.

Porcentaxe de convenios de colaboración asinados entre a  Xunta de Galicia e entidades 
privadas sen ánimo de lucro na área de cultura segundo departamento administrativo.

2008- 2013
Departamento Porcentaxe
Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) 1,8
Consellería de Cultura e Deporte 19,8
Consellería de Cultura e Turismo 26,3
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 24,0
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 5,4
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 0,6
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 0,6
Consellería de Medio Rural e do Mar 0,6
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 7,2
Consellería do Mar 1,2
Fundación Cidade da Cultura 3,6
Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais (IGAEM) 1,8
Presidencia da Xunta de Galicia 7,2

Fonte: Rexistro de Convenios. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia
Tras a análise do número de convenios asinados entre Xunta e entidades sen ánimo de lucro, a 
continuación estúdanse as contías que chegaron a acadar estes convenios nos últimos seis 
anos. Máis de 1,7 millóns de euros separan as cantidades concedidas entre o 2008 e o 2013. A 
tendencia neste período, tal e como se constata na seguinte gráfica é á baixa, con certos picos 
alcistas, principalmente o da celebración do Ano Santo Compostelán de 2010, no que se 
aumentou a cantidade concedida respecto ao 2009 en máis de 907.000 euros.

Evolución das contías achegadas pola Xunta de Galicia para os convenios de 
colaboración asinados con entidades privadas sen ánimo de lucro na área de cultura

Fonte: Rexistro de Convenios. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia
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Media 40.159 € 35.008 € 43.232 € 43.688 € 24.494 € 16.900 €
Cantidade global 2.048.098 € 735.167 € 1.642.800 € 436.878 € 661.333 € 338.000 €
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As fundacións son as maiores beneficiarias dos convenios asinados pola Xunta de Galicia coas
entidades sen ánimo de lucro cun desembolso de case 3 millóns de euros; con arredor de 1,8 
millóns de euros séguenas as asociacións. Entres ambas as dúas suman o 80,2% do total 
concedido. Pola cola, as entidades emprazadas fóra de Galicia.

Contías dos convenios da Xunta de Galicia coas entidades privadas sen ánimo na área de 
cultura segundo a súa natureza xurídica (2008-2013)

Asociacións Fundacións Federacións Entidades 
relixiosas

Entidades de 
fóra de 
Galicia

Outras

1.781.205 € 2.919.158 € 578.500 € 272.283 € 114.000 € 197.130 €
Fonte: Rexistro de Convenios. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia

Entre o sector das artes escénicas e musicais e o de literatura, acaparan o 51% do número de 
convenios asinados. O ámbito do patrimonio cultural (documental e bibliográfico; histórico-
artístico; prehistórico e arqueolóxico, e museos) copan un 28%. Como se observa na seguinte 
gráfica o sector da lingua e da artesanía e oficios artísticos son os que menos convenios 
asinaron coa Xunta de Galicia. 

Distribución  do número de convenios asinados segundo sectores. Ano 2013

Fonte: Rexistro de Convenios. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia

Contías asignadas en convenios de colaboración segundo anualidade e sector
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Non clasificable 7.000 € 22.000 € 151.000 € 10.000 € 10.000 € -

Non clasificable
7%

Humanidades e 
pensamento

3%
Artes plásticas

5%

Artesanía e 
oficios artísticos

1%

Comunicación, 
imaxe e 

audiovisual
4%Artes escénicas e 

musicais
21%

Museos
7%

Linguas
1%

Literatura
30%

Patrimonio 
documental e 
bibliográfico

12%

Patrimonio 
histórico-artístico

5%

Patrimonio 
prehistórico e 
arqueolóxico

4%



A CULTURA E AS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 

 

DATOS & 
INFORMES 

 

CONSELLO 
DA CULTURA 

GALEGA 
 

23 

Humanidades e pensamento 1.500 € - - 8.000 € 13.000 € 4.000 €
Artes visuais 163.000 € - 121.000 € - 54.000 € -
Artesanía e oficios artísticos - 25.000 € 32.000 € - - -
Comunicación, imaxe e audiovisual 120.000 € 25.000 € - - 6.000 € 24.000 €
Artes escénicas e musicais 160.995 € 168.437 € 773.800 € 16.878 € 34.000 € 74.500 €
Museos 225.018 € 64.000 € 50.000 € - 13.000 € 30.000 €
Linguas - - - - 9.000 € -
Literatura 534.000 € 301.600 € 214.000 € 295.000 € 487.333 € 185.500 €
Patrimonio documental e bibliográfico 165.000 € 129.130 € 116.000 € 107.000 € 35.000 € 20.000 €
Patrimonio histórico-artístico 549.985 € - 185.000 € - - -
Patrimonio prehistórico e arqueolóxico 121.600 € - - - - -

Fonte: Rexistro de Convenios. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia

Na investigación do desembolso efectuado pola Xunta de Galicia ás entidades sen ánimo de 
lucro, a través da sinatura de convenios de colaboración, púidose constatar que a 
comunicación e a difusión son as funcións sectoriais que acaparan a meirande parte das axudas 
concedidas pola Administración Pública ás entidades sen ánimo de lucro (un 81% no pasado 
ano). Hai que ter en conta que a relación de actividades que abrangue esta clasificación 
(comunicación e difusión) é moi ampla e recolle dende información, formación, orientación e 
representación, pasando por edicións e publicacións, ata distribución e organización de 
exposicións. Por outra banda, a creación, equipamento e sostemento de centros e 
infraestruturas destas entidades tamén absorben unha contía importante dos fondos públicos. 
Na táboa seguinte pódese observar as axudas por funcións de entidades e ano de sinatura.

Contías asignadas en convenios de colaboración segundo anualidade e función
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Centros e infraestruturas 655.833€ 107.500 € 196.000 € 40.000 € 215.000 € 10.500 €
Bens e servizos 66.500 € - - - - -
Financiamento de 
actividades doutras 
entidades 1.017.855 € 471.764 € 1.007.800 € 396.878 € 383.333 € 264.500 €
Comunicación e difusión 222.900 € 133.903 € 177.000 € - 35.000 € 47.000 €
Premios e concursos 85.010 € 7.000 € 226.000 € - 28.000 € 16.000 €
Cooperación - 15.000 € 36.000 € - - -

Fonte: Rexistro de Convenios. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia

No estudo da totalidade de convenios subscritos nos últimos seis anos,  máis da metade destes, 
concretamente un 58% vai destinado ao financiamento de actividades doutras entidades. A 
moita distancia, como se constata na seguinte gráfica, a Comunicación  Difusión, e os Centros 
e Infraestruturas.  

Distribución  do número de convenios asinados segundo sectores
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Fonte: Rexistro de Convenios. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia

Vista a análise da sinatura de convenios segundo a función das entidades, é interesante a 
incorporación dun factor novo: o sector.

Combinando a distribución das funcións cos sectores de actividade, obtéñense os resultados da 
seguinte táboa. Como se pode apreciar, o 100% dos convenios que se asinan para bens e 
servizos correspóndenlle ao sector de patrimonio documental e bibliográfico. Os convenios 
para comunicación e difusión, por exemplo, rubrícanse na súa meirande parte co sector das 
artes escénicas e musicais; premios e concursos e financiamento de actividades doutras 
entidades co de literatura, etc. 

Distribución  do número de convenios asinados segundo sectores e funcións

Centros e 
infraestruturas

Bens e 
servizos

Financiamento 
de actividades 

doutras 
entidades

Comunicación 
e difusión

Premios e 
concursos Cooperación

Non clasificable 0,0% 0,0% 8,2% 0,0% 13,3% 100,0%
Humanidades e 
pensamento

0,0% 0,0% 4,1% 3,6% 0,0% 0,0%

Artes visuais 4,3% 0,0% 8,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Escultura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Artes gráficas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Artesanía e oficios 
artísticos

0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 6,7% 0,0%

Comunicación, 
imaxe e 
audiovisual

0,0% 0,0% 1,0% 14,3% 6,7% 0,0%

Artes escénicas e 
musicais

8,7% 0,0% 20,6% 35,7% 20,0% 0,0%

Circo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Touros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Museos 8,7% 0,0% 5,2% 14,3% 6,7% 0,0%
Sala de 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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exposicións e 
galerías
Linguas 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0%
Literatura 17,4% 0,0% 37,1% 17,9% 33,3% 0,0%
Bibliotecas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Patrimonio 
documental e 
bibliográfico

34,8% 100,0% 9,3% 3,6% 0,0% 0,0%

Patrimonio 
histórico-artístico

17,4% 0,0% 3,1% 3,6% 6,7% 0,0%

Patrimonio 
prehistórico e 
arqueolóxico

8,7% 0,0% 2,1% 3,6% 6,7% 0,0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fonte: Rexistro de Convenios. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia

Axudas e subvencións concedidas polas deputacións provinciais ás entidades galegas sen 
ánimo de lucro

O traballo de análise dos totais das axudas concedidas polas catro deputacións provinciais ás 
entidades sen ánimo de lucro entre os anos 2008 e 2013, foi dificultado pola non publicación 
no BOPs das contías dalgunhas anualidades; algo que sucedeu en todas as deputacións a 
excepción da de Ourense. 

Na táboa seguinte obsérvase como en todas as anualidades (nas que se dispón de datos), os 
importes de maior contía proceden da Deputación da Coruña, seguida de Pontevedra.

Evolución das cantidades concedidas a entidades sen ánimo de lucro polas deputacións 
provinciais (euros). Serie temporal.

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Deputación da Coruña 2.482.099 2.541.143 2.111.411 1.761.704  1.140.001  -
Deputación de Lugo - - 240.500  - 430.000  400.000  
Deputación de Ourense 153.403  368.133  485.511  338.065  229.195  96.097  
Deputación de Pontevedra - 1.058.495 - 991.124  789.022  919.986  
Fonte: Elaboración propia, a partir dos Boletíns Oficiais das Provincias (BOPs)
No tocante ao número de axudas outorgadas, é dicir, de beneficiarios desas axudas, é a 
Deputación da Coruña á que reparte un maior número de subvencións; a metade das que se 
conceden en Galicia polas deputacións corresponden a esta provincia, seguida de Lugo, 
Pontevedra e Ourense.

Distribución porcentual do número de axudas concedidas ás entidades sen ánimo de 
lucro segundo a deputación provincial. 2008-2013
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Fonte: Elaboración propia, a partir dos Boletíns Oficiais das Provincias (BOP)

En case 140.000 euros se sitúa o importe máximo concedido por unha deputación galega a 
unha entidade sen ánimo de lucro; a mínima en 78 euros. Ambas as dúas contías corresponden 
á Deputación de Pontevedra que é, ademais, a que presenta unha contía media de axudas 
superior ás demais, seguida moi de cerca pola Deputación de Ourense. Na táboa seguinte 
detállanse os datos de media, máxima e mínima contía das catro deputacións nos últimos seis 
anos.

Contía media, máxima e mínima das axudas concedidas polas catro deputacións 
provinciais (euros) 2008-2013.

Media Máxima Mínima 
Deputación da Coruña 2.086 29.958 199

Deputación de Lugo 739 7.600 100
Deputación de Ourense 2.990 49.000 100

Deputación de Pontevedra 3.203 139.900 78

Fonte: Elaboración propia, a partir dos Boletíns Oficiais das Provincias (BOPS)

O 73% do total das contías concedidas polas deputacións provinciais ás entidades sen ánimo 
de lucro destínase á realización de actividades culturais. Como se observa na seguinte táboa, 
os outros destinos do gasto non acadan nin un 10% do total.

Distribución porcentual das axudas das deputacións provinciais segundo destino da 
axuda

Destino Porcentaxe
Actividades culturais 72,5
Equipamentos e mellora de locais 9,8
Publicacións 9,8
Escolas de música dependentes de asociacións sen ánimo de lucro 7,8

Fonte: Elaboración propia, a partir dos Boletíns Oficiais das Provincias (BOPS)
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Nos boletíns oficiais das provincias consultados aparecen publicados os datos correspondentes 
ás convocatorias de axudas a asociacións e fundacións, aínda que xeralmente adoitan englobar
estas convocatorias nun concepto global: entidades sen ánimo de lucro, en xeral. Segundo o 
recollido nestes boletíns, o reparto sería do seguinte xeito.

Número de convocatorias de axudas segundo destino do beneficiario (2008-2013)

Fonte: Elaboración propia, a partir dos Boletíns Oficiais das Provincias (BOP)

Non hai que esquecer que o epígrafe ‘entidades sen ánimo de lucro en xeral’ abrangue tamén 
asociacións e fundacións, e outras entidades como por exemplo: bandas, corais, etc. Como se 
pode observar na gráfica, un 85% das convocatorias aparecen reunidas baixo este nome. As 
convocatorias específicas para fundacións e asociacións supoñen só o 2% e o 13%, 
respectivamente.

Conclusións

O sector de asociacionismo en Galicia e a súa relación coa economía social amosa datos moi 
significativos e, en xeral, bastante positivos. No que respecta ao grao de asociacionismo, por 
exemplo, constátase que un 23,6 % dos galegos participan ou colaboran nalgún tipo de 
asociación ou organización, un índice porcentual que os sitúa por riba da media estatal e 
europea. Entre 2002 e 2012 os galegos e galegas dobraron a súa cota de colaboración con este 
tipo de entidades pasando dun 12% a case un 24%.

O chamado ‘terceiro sector’ en Galicia está formado maioritariamente por asociacións e 
fundacións. Na actualidade existen un total de 570 fundacións en Galicia, das que 157 son 
culturais (un 27,5%). Dos 52 concellos que albergan algunha entidade deste tipo, 35 teñen 
unicamente unha. Santiago de Compostela (34), Vigo (28), A Coruña (13), Pontevedra (7) e 
Ourense (7) son os concellos cun maior número de entidades.
O número de asociacións é de 31.716, das que un 31,2% (9.910) son culturais. Destas, o 
15,6% abranguen a totalidade do territorio galego e o 84,2% son de ámbito provincial. Por 
finalidades, as asociacións culturais máis numerosas son as xenéricas seguidas das musicais e
de baile e das de teatro. A súa distribución xeográfica céntrase nas cidades de Vigo, Ourense, 
Lugo, Pontevedra e A Coruña, que reúnen mais de 1.600 asociacións, sendo Vigo a que 
destaca de xeito sobranceiro con case 500.

As entidades sen ánimo de lucro recibiron 2.224.353€ da Administración autonómica e provincial 
en 2013. Obsérvase unha clara tendencia descendente cun recorte do 62% entre 2009 e 2013.
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Fundacións
2%

Entidades sen 
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lucro en xeral
85%



A CULTURA E AS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 

 

DATOS & 
INFORMES 

 

CONSELLO 
DA CULTURA 

GALEGA 
 

28 

Entre todos os tipos de entidades sen ánimo de lucro de carácter cultural que desenvolven a 
súa actividade en Galicia, as asociacións absorben as contías máis elevadas das axudas 
económicas da Administración Pública, prioritariamente aquelas destinadas 
fundamentalmente ás actividades culturais, seguidas das de equipamento e melloras de locais.

Diferente é o caso dos convenios asinados entre as entidades sen ánimo de lucro e a Xunta de 
Galicia. Neste caso son as fundacións as maiores beneficiarias cun desembolso de case 3 
millóns de euros, seguidas con arredor de 1,8 millóns de euros polas asociacións. En canto ao 
obxecto da axuda, as maiores cantidades van destinadas á realización de actividades culturais 
concretas (25% do total). O 20% diríxese a equipamento e mellora de locais, seguido do 
importe consignado ás industrias culturais, cun 16%.  As que recibiron menos cantidade de 
diñeiro son as destinadas á recuperación da memoria histórica.

Nos últimos seis anos a Xunta de Galicia asinou 167 convenios coas entidades sen ánimo de 
lucro. Un 30,5% destes convenios leváronse a cabo en 2008, e descenderon case á metade no 
2009. Tras o remonte de 2010, as colaboracións entre a Xunta e estas entidades caen 
acentuadamente en 2011, coa sinatura de tan só 10 convenios. 

Por sectores, as artes escénicas e musicais e a literatura, acaparan o 51% do número de 
convenios asinados. O ámbito do patrimonio cultural (documental e bibliográfico; histórico-
artístico; prehistórico e arqueolóxico, e museos) un 28%. Tanto lingua como artesanía e 
oficios artísticos son os que menos convenios firmaron.

Dependendo das anualidades estudadas, as deputacións galegas destinan entre o 4 e o 8% do 
seu orzamento para cultura a entidades sen ánimo de lucro de carácter cultural. 

As actividades asociativas en Galicia ocupan a 6.837 asalariados, un 0,75% do total do 
emprego. A evolución amosa una tendencia á baixa nos últimos anos, algo peor que no 
conxunto do emprego. Dende o punto de vista da demanda, as institucións sen fins de lucro ao 
servizo das familias (ISFLSF) achegan un 1,2% do PIB galego, o que supuxo máis de 650 
millóns de euros en 2012.




